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www.pielgrzymki-odnowy.de katolicka Odnowa w Duchu Swietym zaprasza chetnych na: 
            charyzmatyczne Rekolekcje w drodze, czas modlitwy i radości. 
 
  „Lato z Maryja- 34 Mlady Fest” w Medjugorje- Padwa, Wenecja,Ljubljana  
 
„oto jest moja matka i oto są moi bracia” (Mt.12,49) 
pełne radości spotkanie, czas na modlitwę, nowe znajomości i pogłębienie relacji z Bogiem.  
 
Termin: 22.07.2023 do 03.08.2023 (13 dni) 
Program: 
 
1 dzień 22.07.23 sobota wyjazd z Hanoweru 14:00, z Gelsenkirchen 17:30, dalej kierunek Frankfurt 
20:30, Stuttgart lub Monachium Przejazd nocny w okolice Padwy.  Dokladne godziny i miejsca 
odbioru beda podane pozniej. 
 
2 dzień 23.07.23 niedziela: Przyjazd w okolice Padwy.                                                                                
ok.10:00 rozkwaterowanie w Hotelu okolicach Padwy, Przejazd (dla chętnych) do Padwy Msza św. 
Zwiedzanie miasta. Czas wolny, Nocleg. 
 
3 dzień 24.07.23 poniedziałek: śniadanie, zwiedzanie miejsca, gdzie św. Antoni przezywał ostatnie 
dni swego życia, Msza Święta, przejazd do Wenecji, zwiedzanie miasta, powrót do hotelu, Nocleg 
 
4 dzień 25.07.23 wtorek: Śniadanie. Msza św. Przyjazd pozny do Medjugorje. przekaska. Nocleg 
    
5 dzień 26.07.23 środa: Śniadanie. Rozpoczęcie festiwalu-Mlady Fest. Pobyt według ustalonego 
programu.” Mlady Fest 2023” Kolacja. Nocleg (Program dopasowany do Festiwalu) 
 
6 dzień 27.07.23 czwartek: Śniadanie. Medjugorje „Mlady Fest” Pobyt według ustalonego programu. 
(możliwy wyjazd nad wodę) Kolacja. Nocleg. 
 
7 dzień 28.07.23 piątek: Śniadanie. Medjugorje „Mlady Fest” Pobyt według ustalonego na miejscu 
programu. (możliwy wyjazd nad wodę) Kolacja. , Nocleg 
 
8 dzień 29.07.23 sobota.: Śniadanie. Medjugorje  „Mlady Fest” Pobyt według ustalonego na miejscu 
programu. Kolacja. Nocleg 
 
9 dzień 30.07.23 niedziela: Śniadanie. Medjugorje „Mlady Fest” - ZAKONCZENIE Pobyt według 
ustalonego na miejscu programu. Kolacja. Nocleg 
 
10 dzień 31.07.23 poniedziałek: Śniadanie.  Wycieczka lub możliwy wyjazd nad wodę. Kolacja. 
Nocleg 
 
11 dzień 01.08.23 wtorek: Śniadanie.  Wycieczka lub możliwy wyjazd nad wodę. Kolacja, Przejazd 
nocny przez Split do Ljubljany. 
 
12 dzień 02.08.23 środa: Ljubljana, Msza Święta, Zwiedzanie miasta. Czas wolny, kolacja (we 
własnym zakresie) Nocleg.  
 
13 dzień 03.08.23 czwartek: Msza Sw., śniadanie w hotelu. Wyjazd i powrót do domu w godzinach 
wieczornych 
Dorośli: 565 Euro (13 dni) (515+50 w autobusie) grupa musi być min. 35 osób,  
w cenie ubezpieczenie od wypadków do 20.000E.  
niestety nie możemy ze względu na ceny paliw i kosztów transportu utrzymać starych cen  
Dzieci: 8-13 lat 415 Euro, 6-7 lat: 375 Euro,                                                             
pokój 1-osobowy płatny dodatkowo: 98 EUR. (cena wyjazdu dla grupy min.35 osób dorosłych) 
W programie pobytu: udział w międzynarodowym spotkaniu „Mlady Fest, wejście na Krizewac,  pod Brdo-górę 
objawień, Genacolo, wyjazdy, konferencje ks. opiekuna i czas na modlitwę.  
Rekolekcje -pielgrzymka 13-dniowe w tym, 10 noclegów 10 śniadań, 8 obiado-kolacji.  
Śniadania – bufet. Kolacje 2--daniowe plus pieczywo, deser, woda lub napoje. 
Pokoje 2-osobowe, klimatyzowane, wyposażane w łazienkę, toaletę, ręcznik. 
Możliwe wyjazdy nad morze. Wyjazdy dalsze wycieczkowe(np.Dubrownik) płatne dodatkowo. 
Dalsze informacje:Piotr Jessusek,tel.+49 172 7419570,E-mail:fpajessuesek@aol.com   
Wiecej na : www.pielgrzymki-odnowy.de, zapisy na : www.Odnowa.de 
płatność :1 rata min.150 Euro do 14 dni od zapisu, reszta do 10 dni przed wyjazdem. 
Verein EiHl.G. IBAN: DE62 6047 0024 0020 0402 02,   BIC : DEUTDEDB604 
Deutsche Bank z dopiskiem: Medjugorje Lato 

 


